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7. Daglig bruk av gårdstanken
Før melking av første mål starter, kontroller at tanken er vasket innvendig og at den er tom for
vann.

7.1 Kjøling av melken
I HOVEDMENY 1 er det 4 funksjoner for kjøling av melken:
•

F1 - Kjøling er termostatstyrt, røring kontinuerlig.

•

F2 - Kjøling termostatstyrt. I perioden hvor kompressoren står vil røreverket gå 2 min. for
hvert kvarter (fabrikkinnstilling).

•

F3 - Beregnet for små melkemengder. Kompressoren går 3 min. (fabrikkinnstilling), står i
15 min. går så i 3 min. står i 15 min. osv helt til temperaturen er kommet ned til utslag
termostat. Den går da til stilling F2 som er driftstillingen for neste mål. Er melkemengden
svært liten kan en gjenta stilling F3 ved neste mål.

•

F4 - Smartkjøling. Denne er beregnet for robotmelking. Denne kan benyttes ved vanlig
melking hvis tanken for øvrig er ordnet for dette.

7.2 Vask av tanken
I HOVEDMENY 2 vil en starte vasken ved å trykke F1. Forutsetter at vann er tilkoblet og
slanger til vaskemiddel er tilkoblet. Minimum vannmengde på hovedvask skal være 25 l.
F2 og F3 er tvangskjøring av vaskemiddelpumper. Dette er spesielt for å fylle opp slangen og
samtidig kunne sjekke om pumpene tar opp riktig mengde vaskemiddel.
OBS: Når en av tastene for å starte et program trykkes inn vil en alltid få et spørsmål om
du vil starte dette program. For å kvittere for dette trykkes ENTER. ENTER-knappen må
holdes inn i min. 3 sek for at programmet vil starte.

7.3 Visning av temperatur i displayet
Når et program er startet og ingen alarmer vises vil en ved å trykke på knappen SHIFT få
temperaturen med store tall midt i displayet. Denne forsvinner automatisk ved berøring av
hvilken som helst tast eller hvis det kommer en alarm.

7.4 Alarmer
Alarmer kommer og disse er som regel til BONDE. Det er viktig å registrere disse å gjøre
nødvendige tiltak f.eks. feil med vask, kaldt vann, feil på kjølingen o.s.v.
Alarmene til BONDE kvitteres ut ved følge instruksen på displayet. Først F7 og deretter koden,
som for bonden er 123. Er det flere alarmer må dette gjentaes til alle er fjernet.
Forøverig vises til manualen for hele styringen. Teksten i displayet er slik oppbygd at ved å følge
de henvisninger som kommer frem vil en i de fleste tilfeller kunne utføre de operasjoner en
ønsker.
Når tidligere omtalte punkter er utført og funnet i orden, er tanken klar for bruk. Ønsket program
for drift av tanken velges ved å trykke på en av funksjonsknappene på styreenheten.
Vedrørende valg av kjøreprogram vises til instruksjoner gitt av meieriselskapene.
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